
NAFARROAKO SALHAKETAREN III ARGAZKI LEIHAKETA

SALHAKETA ELKARTEA Nafarroa, 1988. urtean hasi zen lanean Iruñean. Espetxe Sistemaren aurka 
dagoen elkartea gara eta gure lehentasuna preso dauden pertsonen eskubideak defendatu eta heuren senideei 
laguntza eskaintzea da. Salhaketa elkartearen lanen artean, espetxeak ezkutatzen dituen errealidadeei 
buruzko kontzientzi eta sentsibilizazio soziala lantzea eta zabaltzea egongo lirateke. Honen bidez gizarteari 
espetxea (bertan egonda edo egon ondoren) sufritzen duten pertsonen egoerak, sentimenduak, zailtasunak…  
iritxi araztea du helburu.  Horretarako, ekintza eta erreflexio guneetaz baliatuko gara, giza ikuspuntu batetik 
kartzelaren fenomenoa azter dezakegun.
Urte batzuetatik hona, artea erabili izan dugu, espetxearen errealitatea zabaltzeko eta modu batez, gizartearen
sentikortasuna bultzatu ahal izateko. Oraingoan,  Atarrabian  (Nafarroa) ekainaren 20an  ospatuko den 
Kaleko Arte Eszenikoen VII. leihaketa dela eta, espetxearen gaia landu nahi dugu argazkigintzaren bidez.

Zure artelanaren zain gaude, anima zaitez eta parte hartu!

1. Leiaketa, parte hartu nahi duen pertsona orori dago zuzendua.

2. GAIA: Leihaketaren aurkeztuko diren argazkiak “kartzela eta Askatasuna” gaia izanen dute oinarri.

3. ARTELANEN FORMATOA: Partaide bakoitzak beste leihaketa batean sarituak izan ez diren 5 
argazki aurkeztu ahal izango ditu asko jota. Formato digitalean (JPG) aurkeztu beharko dira eta 
artxiboaren pisuak ezingo ditu 8 MB baino gehiago izan.

4. Argazkiak txuribeltzean nahiz koloretan aurkeztu ahal izango dira; fotomontailak eta berrituak ere 
onartuko dira.

5. ARTELANAK ENTREGATU AHAL IZATEKO: Formato elektronikoan egongo diren argazkiak 
ondorengo korreo elektronikora bidali beharko dira delacarcelalacalle@gmail.com,           “II 
Corcurso Fotokográfico Salhaketa Nafarroa” izenburupean. Argazkiak bidaltzeko epea 2013ko 
Maiatzaren 31an bukatuko da. Horrez gain, mezuari honako informazioa gehitzea beharrezkoa da:

a. Leihakidearen izen-abizenak edota izengoitia.

b. Helbide Elektronikoa

c. Kontaktuan jartzeko telefono zenbakia

d. Artelanaren izenburua

6. Nafarroako Salhaketa Elkarteak aurkeztutako lanak hedatzeko aukera izango du. Egileen izenak 
ezagutu araziko dira baina heurek ez dute inongo erreklamaziorik eta diru kantitaterik eskatzeko 
aukerarik izango; hala ere argazkien eskubide guztiak mantenduko dituzte.

7. SARIAK: Epaimahia, argazkilaritza munduko pertsonek, Salhaketa Nafarroa Elkarteko kideek eta 
espetxean egon diren edo dauden pertsonek osatzen dute. Epaimahaikideek leihaketaren baldintzak 
betetzen ez dituzten argazkiak kanporatzeko ahalmena izango dute eta heuren erabakia apelaezina 
izango da.

Saria 100 eurokoa izango da, eta nahi izanez gero elkarteari eman ahal izango zaio.

8. Saritua suertatzen den artelana eta sariaren banaketa, 2013ko Ekainaren 8an argitaratuko da 
Salhaketak duen web gunean (www.salhaketa.nafarroa.com). Aurkeztutako argazkietako batzuk gune
honetan publikatzeaz gain elkarte honek antolatutako ekitaldietan ikusgai jarri ahal izango dira.

http://www.salhaketa.nafarroa.com/
mailto:delacarcelalacalle@gmail.com

